
            
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
REFERENTE:  CREDENCIAMENTO N° 0001/2020 – CPL 
PROCESSO N.º 022.2020 
 

OBJETO: Credenciamento tem por objeto a prestação de serviços na forma de Plano Privado de 

Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, na modalidade Assistência Odontológica, conforme 
previsto no inciso I, art. 1º da Lei n 9.656/98, abrangendo cobertura de serviços de Assistência 
Odontológica, com a cobertura das doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, no que se refere à Saúde 
Bucal e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, vigente à época do evento, 
através da cobertura, pela Operadora, das despesas assistenciais com atendimentos odontológicos 
discriminados no Plano, realizados pela Rede Referenciada diretamente aos Beneficiários 
regularmente inscritos, da contratante, dentro da área Geográfica de Abrangência, na forma e 
condições deste instrumento.A descrição detalhada dos serviços objeto deste credenciamento 

encontra-se detalhado no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.. 
  
 ESCLARECIMENTO I  

 

Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em participarem do 
Credenciamento acima mencionada, informamos: 
 
1. Podemos entender que o objeto é para produto de segmentação exclusivamente odontológica 
? SIM. 
 
2. Podemos entender que o objeto é para participação exclusivamente de operadoras de planos de 
saúde registradas na Ans como operadora na modalidade medicina de grupo? NÃO, APENAS 
ODONTOLOGICO 
 
3. Qual o índice de reajuste a ser utilizado anualmente ? IGPM-FGV conforme minuta de contrato 
? conforme padrão ANS 

 
4. Podemos entender que o atendimento será fornecido apenas na cidade de Camaçari/Ba conforme 
edital? SIM 
 
5. Solicitamos acesso ao perfil etário, quantidade de vidas estimadas para a contração e distribuição 
de vidas por localidade. O edital se refere a plano odontológico. 

  
6. Podemos entender que o pagamento será em fatura única emitida em favor do órgão ? SIM. 

  
7. E o mesmo efetuará o desconto em folha de pagamento do servidor em relação ao plano de 
odontologia? SIM. 
 
8. O custeio do plano será exclusivamente custeado pelo servidor para ele mesmo titular é para seus 
dependentes ? SIM. 

 
9. Qual o prazo para credenciar? 12 (doze) meses contados a partir da publicação na imprensa 
oficia  
  
10. Haverá sessão de aberturas de envelopes ? Qual data, horário e local? Não.  Entrega de 
documentos na CPL na prefeitura municipal de Camaçari-BA 
 

11. Podemos entender que a cobertura para o produto ofertado será o Rol da ANS? Sim 
 

Camaçari, 05 de janeiro de 2021. 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira  

Membro da COMPEL 


